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A „Lássuk a dolgokat különböz�képpen” 
kiállítás keretében a vállalat demonstrál-
ta a legújabb fejlesztéseket az automati-
zálásban, formátumokban, konfi gurációk-
ban és technológiai támogatásban, 
amely a megrendel�k szolgálatába állítja 
a legmeggy�z�bb, gyors és költséghaté-
kony nyomtatott termékek gyártását,
a legkevesebb veszteséggel és legkisebb
környezeti terheléssel. 

A Goss International elnöke és vezérigazgatója 
Jochen Meissner nyilatkozta a következ�ket: 

„A változások által vezérelve, melyekkel az ügyfe-
leink szembesülnek, a Goss magáévá tette a hoz-
záadott érték egy új szemléletét. Az új termékek 

és technológiai alkalmazá-
ok, melyeket bemutattunk 

2012-es drupán, alterna-
ívákat kínáltak a nyomdá-
zoknak, hogy kib�vítsék 

a lehet�ségeiket. Mi úgy 
alkalmaztuk, fejlesztettük 
és fi nomhangoltuk a tech-
nológiánkat a speciális 

igényekhez, hogy javítsa a költség-
kihasználást és növelt érték� terméket kínál-
jon a kiadók, termékmenedzserek, olvasók és fo-
gyasztók számára.”

A Goss International egymás mellett állított ki
társvállalatával, a Shanghai Electric-kel a 17-es 
csarnokban, ezzel is demonstrálta a széles kör�
és egymást kiegészít� együttm�ködésüket. 

Az 1820 négyzetméteres kiállítóterület több zó-
nára volt felosztva, melyek a Kereskedelmi nyom-
tatványok, Napilapgyártás és Csomagolástechnika. 
A növekedésre, szervizre és terméktámogatás-
ra fókuszálva a negyedik zóna, a Teljes élettar-
tamra szóló terméktámogatás zóna bemutatta az
egyedülálló Goss-elkötelezettséget, hogy meg-
hosszabbítsa az élettartamát és megnövelje a ver-
senyképességét a meglév� nyomógépeknek és a 
hozzájuk tartozó utófeldolgozó rendszereknek.

A Goss International
ÚJDONSÁGOK A CSOMAGOL ÁS-, A KERESKEDELMI ÉS A NAPIL APSZEKTOROK
SZÁMÁR A

Fordította: Molnár Pál

A CSOMAGOLÁSTECHNIKAI ZÓNA

A Sunday Vpak 3000 és0 Sunday Vpak 500
nyomóm�vek központi helyet foglaltak el a dru-
pán a világels�ség területén, bemutatva azo-
kat a nyomóm�veket, melyek pillanatnyilag is
m�ködnek a legjelent�sebb Goss-érdekeltség-
nél az Egyesült Államok-beli Durham-ben
(NH). A földrenget� Sunday nyomógép-koncep-
ciót alapul véve (mely nélkülözi a befogószer-
kezet használatát, így folyamatos hengerfelüle-
tet eredményez, a gumi- és lemezcilindereknél
is, gapless = befogócsatorna nélküli hengerek) a
Vpak nyomóm�vek a tekercsofszet-nyomtatást 
egy hihetetlenül látványos alternatívájává te-
szik a dobozkartonok, fl exibilis csomagolóanya-
gok, el�nyomott és egyéb címkék gyártásának.
A kiállított két modell gyorsan cserélhet� gumi-
cilinderei és nyomólemez-hüvelyei szinte végte-
len lehet�séget kínálnak az ismétl�dési hosszak 
könny� és hatékony megválasztására.

A Sunday Vpak nyomóm�vek a tekercsofszet-
nyomtatás min�ségét és termelékenységét kínál-
ják, high-tech el�festékez� és festékszabályozó
rendszerrel kiegészítve, mely felügyeli a beigazí-
tást, a passzerállítást, a szín- és nyomóer�t is.
A Sunday Vpak 3000 modell 1905 mm tekercsszéles-
ségig alkalmazható, és messzemen�kig kiaknázza a
gumi- és lemezcilinder folyamatos hengerfelületéb�l
adódó el�nyöket, ami a maximális anyagkihaszná-
lást és az egyre nagyobb tekercsszélességek nyomta-
tására való törekvést jelenti a gazdaságosság és a még 
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rugalmasabb gyártási lehet�ségek igényének megfe-
lel�en. A Vpak 500 modell 1041 mm tekercsszélessé-
gig alkalmazható.

A KERESKEDELMI NYOMTATVÁNYOK
ZÓNÁJA

A ‘világels�’ kategória bemutatkozása az expón 
a 96 oldalas Sunday 5000 folyamatos gumi-0
cilindert alkalmazó nyomóm� kiállítása volt. 
A nyomóm� a kereskedelmi nyomtatvány zóna 
fénypontja. A Sunday 5000 bemutatkozott a piac 0
számára a maga 2860 mm-es tekercsszélességé-
vel, új lehet�ségeket kínál a hagyományos te-
kercsofszet-nyomtatás berkein belül, de még a 
mélynyomtatás egyes területeivel szemben is
versenyre kelhet. Felszereltségével, ami tartal-
mazza a teljes automata lemezcsere rendszert és a 
DigiRail digitális festékszabályozási rendszert is,
a Sunday 5000 a legtermelékenyebb nagyformátu-
mú ofszetgép, amit valaha fejlesztettek. Legel�nyösebb 
tulajdonságai a gyors átállás, az intelligens ener-
giafelhasználás és a nagyformátumú tekercs-
nyomtatás rugalmassága a különféle oldalméretek 
el�állítására. A gumicilinder-csere és teljesen au-
tomata lemezcsere 96 oldal esetén szintén látha-
tó volt a drupán. 

A kiállított nyomóm� része a németországi
Stark Druck beruházásának, ahol a vásár után 

telepítettek két 96 oldalas nyomógépet. A vi-
lágszerte telepített közel 2500 nyomóm�vel és
a folyamatos technológiai update-ekkel a Goss
M-600-as az egyik legsikeresebb 16 oldalas nyo-
móm�típus a világon. A kiállított legkorszer�bb
egység számtalan technikai újítás alkalmazá-
sával éri el, hogy a legmagasabb termelékeny-
séget ötvözi az abszolút minimumra leszorított 
anyagveszteséggel, így alkalmas a legkisebb pél-
dányszámok gyártására is.

Természetesen bemutatásra került mé a legújabb
generációja a Goss Web Center termelésfolya-r
mat-irányító rendszernek és számtalan hasznos
anyagnak és eszköznek is.

NAPILAP ZÓNA

A Colorliner CPS (Compact Printing System) S
nyomógép csatlakozik a Goss FPS (Flexible Printing ((
System) nyomógéphez a Goss igazi kompakt nyo-m
mógép családjában. Az utolsó generációs Color-
liner és az FPS rendszer egyesítéséb�l született meg 
a szokványos négy magas tornyú nyomóm�b�l álló 
kialakítás. A Colorliner CPS nyomógép a Goss igazi 
igáslova, a nagy példányszámú gyártásokhoz és vál-
tozatos termékekhez a megfelel� min�séget is tudja
biztosítani akár 90 000 ív/óra teljesítménnyel.

Látható volt a kiállításon a tornyok ergonomi-
kusan kialakított új küls� megjelenése, és a Goss
teljesen automata lemezcsere-rendszere, amely
már több száz nyomóm�ben üzemel világszerte.
A dizájn további nagyon fontos szerepe az volt,
hogy lehet�vé tegye a minél alacsonyabb h�-
termelést a nyomóm�vön belül, így jelent�sen
csökkentve az energiaigényt és a költségeket is.

Bemutatásra kerül még a teljesen új Goss Mag-
num HPS nyomógép, mely 70 000 ív/óra teljesít-
ménnyel képes coldset- vagy heatset-, vagy akár
kombinált nyomtatásra is, magazin- és napilap-
jelleg� termékek el�állításánál.


